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1. Przeznaczenie pantografu pomiarowego.

Pantograf pomiarowy PP

trakcyjnej podczas postoju lub podczas jazdy roboczej do 10 km/h. Przystosowany jest on 

do zamontowanie na pomo

główki szyny. 

2. Budowa pantografu. 

Pantograf zbudowany 

pociągu sieciowego na wysoko

zamontowane jest ramię (2) podnoszone r

ułatwić podnoszenie tego ramienia a zaraze

sprężyny gazowe (6). Do ramienia (2) przegubowo zamontowane jest rami

jednym jego końcu jest ślizgacz (4), a na drugim przeciwwaga (5). Masa przeciwwagi jest 

tak dobrana, aby ślizgacz opiera

 Konstrukcja jest tak zaprojektowana aby siła była stała podczas podnoszenia i 

opuszczania w całym zakresie pracy pantografu. 

1. Przeznaczenie pantografu pomiarowego. 

Pantograf pomiarowy PPP-01 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów sieci 

trakcyjnej podczas postoju lub podczas jazdy roboczej do 10 km/h. Przystosowany jest on 

do zamontowanie na pomoście stałym pociągu sieciowego na wysoko

 z Postawy (1), która zamontowana jest na pomo

gu sieciowego na wysokości 4 m od główki szyny. Do podstawy przegubowo 

 (2) podnoszone ręcznie przed przystąpieniem do pomiarów. Aby 

tego ramienia a zarazem całego pantografu zostały zamo

yny gazowe (6). Do ramienia (2) przegubowo zamontowane jest rami

lizgacz (4), a na drugim przeciwwaga (5). Masa przeciwwagi jest 

opierał się o drut jezdny z siłą ok. 12 daN. 

 

Konstrukcja jest tak zaprojektowana aby siła była stała podczas podnoszenia i 

opuszczania w całym zakresie pracy pantografu. Zastosowany ś

przeznaczony jest do wykonywania pomiarów sieci 

trakcyjnej podczas postoju lub podczas jazdy roboczej do 10 km/h. Przystosowany jest on 

gu sieciowego na wysokości ok. 4 m od 

 

Postawy (1), która zamontowana jest na pomoście stałym 

ci 4 m od główki szyny. Do podstawy przegubowo 

pieniem do pomiarów. Aby 

m całego pantografu zostały zamontowane 

yny gazowe (6). Do ramienia (2) przegubowo zamontowane jest ramię (3). Na 

lizgacz (4), a na drugim przeciwwaga (5). Masa przeciwwagi jest 

Konstrukcja jest tak zaprojektowana aby siła była stała podczas podnoszenia i 

ślizgacz jest typowy 



używany jak przy odbierakach prądu. Układ pomiarowy składa się z listwy pomiarowej 

do pomiaru odsuwu oraz taśmy mierniczej do pomiaru wysokości. Opcjonalnie wysokość 

można mierzyć urządzeniem laserowym z wyświetlaczem cyfrowym. 

 

3. Charakterystyka techniczna. 

- Siła docisku do drutu jezdnego 12 daN 

- Minimalna wysokość od pomostu stałego 850 mm 

- Maksymalna wysokość podnoszenia od pomostu stałego 1800 mm 

- Masa pantografu 60 kg 

4. Widoki pantografu. 

 

 



 

 



 


